
 

 

BÀI 3 NHỮNG CÁI TÊN 

A. PHẦN A: ĐỌC NHỮNG CÁI TÊN 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Nói với bạn về tên của em theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em hãy nói về tên của em theo các gợi ý đã cho trong tranh. 

Lời giải chi tiết: 

Ví dụ: 

- Tên em là Nguyễn Thái Dương. Bố là người đã đặt tên cho em. Bố mong em có thể tỏa sáng 

và sống có ích như vầng thái dương. 

- Tên em là Phùng Bình An. Mẹ là người đã đặt tên cho em. Tên em được ghép từ tên đệm của 

bố và mẹ. Bố mẹ mong em sẽ có một cuộc đời bình an. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

 

 



 

 

Những cái tên 

 

Nào Minh Nguyệt, Hiền Thảo 

Nào Tuấn Dũng, Phương Mai... 

Lớp mình bao nhiêu bạn 

Là bấy nhiêu tên hay! 

 

Em còn trong bụng mẹ 

Cha đã lo đặt tên 

Bao nhiêu điều đẹp đẽ 

Mẹ cha ước cho em. 

 

Tên cùng em ra đường 

Tên theo em đến lớp 

Như viên ngọc vô hình 

Tên không rơi, không mất. 

 

Cái tên cha mẹ đặt 

Suốt đời đi cùng em 

Nhắc em làm người tốt 

Tên đẹp càng đẹp thêm. 

Tân Hưng 



 

 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Khi đặt tên, cha mẹ ao ước điều gì cho con? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn thơ thứ 2 

Lời giải chi tiết: 

Khi đặt tên, cha mẹ ao ước những điều đẹp đẽ sẽ đến với con của mình. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Dòng thơ nào trong khổ 3 cho thấy cái tên cha mẹ đặt rất đáng quý? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn thơ thứ 3 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Trong khổ thơ thứ 3, dòng thơ cho thấy cái tên cha mẹ đặt rất đáng quý là: 

Như viên ngọc vô hình 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Cái tên nhắc bạn nhỏ điều gì? 

Phương pháp: 

Em đọc đoạn thơ thứ 4 

Lời giải chi tiết: 

Cái tên nhắc nhở bạn nhỏ phải làm người tốt để tên đẹp lại càng thêm đẹp. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Em cần giới thiệu tên mình với ai? Khi nào? 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ những trường hợp cần giới thiệu tên mình. 

Lời giải chi tiết: 

Em cần giới thiệu tên của mình với những người chưa biết tên em. Khi em cần làm quen, kết 

bạn với những người xung quanh. 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Đề bài: 

Mỗi cái tên đều có ý nghĩa, gửi gắm những điều đẹp đẽ mà mẹ cha mong ước cho em. Em cần 

rèn luyện chính bản thân mình để xứng đáng với những mong ước mà mẹ cha đã gửi gắm cho 

em. 

 



 

 

Câu 8: (Phần IV) 

Đề bài: 

Cùng sáng tạo: 

Tên ai cũng đẹp: 

Viết và trang trí bảng tên của em 

 

Phương pháp: 

Lời giải chi tiết: 

(Em làm theo yêu cầu của bài tập) 


